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RZESZOWSKI TYDZIEŃ BEZ PLASTIKU 
25.03 – 31.03.2022 R.   
 

Kampania ekologiczna „Tipy na plastiki” to wydarzenie, które ma na celu zachęcić uczniów 

rzeszowskich szkół do wprowadzenia do swojego życia ekologicznych nawyków i bycia zero waste.  

Wydarzenie potrwa od 25 marca do 31 marca 2022 r. Kampania w dużej części będzie prowadzona 

za pośrednictwem mediów społecznościowych: Instagram, Facebook, You Tube, gdzie każdego 

dnia będą publikowane posty. Nie zabraknie również wydarzeń off line, do których zaprosiliśmy 

uczniów z rzeszowskich szkół. Do współpracy przy realizacji kampanii zaprosiliśmy influancerkę – 

Dominikę Łabędzką  

W ramach kampanii „Tipy na plastiki” przewidziano następujące wydarzenia: 

Dzień 1 /25.03.2022/ - Piątek  

• Film zapowiadający kampanię edukacyjną Rzeszowski Tydzień bez Plastiku, zachęcający do 

podejmowania działań na rzecz bycia bardziej eko w codziennym życiu 

               Link do filmu zostanie przesłany na adres mailowy każdej szkoły  

• Post w mediach społecznościowych – gra Bingo – zachęcenie uczniów do zaangażowania się w 

działania  

Dzień 2 /28.03.2022/ - Poniedziałek  

W szkole  

• Post w mediach społecznościowych poświęcony ograniczeniu plastiku w szkole 

• Challenge dla uczniów szkól ponadpodstawowych i podstawowych: pochwal się, co ty robisz w swoim 

codziennym dniu szkolnym, aby ograniczyć plastik?  

• Zaproszenie do szkól podstawowych i ponadpodstawowych do przeprowadzenie zajęć lekcyjnych 

według proponowanych scenariuszy lekcyjnych dla różnych grup wiekowych 
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Dzień 3 /29.03.2022/ Wtorek  

W domu  

• Post w mediach społecznościowych na temat tego, jak być bardziej eko na co dzień !  

 Dzień 4 /30.03.2022/ Środa  

Zakupy  

• Post w mediach społecznościowych  na temat ograniczenia plastiku podczas zakupów 

• Warsztaty z szycie ekologicznych toreb i ich ozdabianie z uczniami z Zespołu Szkól 

Gospodarczych w Rzeszowie oraz uczniów ze szkoły Podstawowej nr 3 w Rzeszowie  

• Relacja z warsztatów w mediach społecznościowych  

Dzień 5 /31.03.2022/ Czwartek  

Uroda  

• Post w mediach społecznościowych na temat ograniczenia plastiku w obszarze zdrowie i uroda 

• Warsztaty z robienia naturalnych kosmetyków z uczniami z Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie 

• Relacja z warsztatów w mediach społecznościowych  

Wszystkie wydarzenia będą prowadzone na:  

https://www.facebook.com/SzkolneCentrumRecyklingu 

https://www.instagram.com/szkolne_centrum_recyklingu/ 

https://www.instagram.com/rejestruje/ 

 

Szczegóły kampanii znajdują się na stronie Szkolne Centrum Recyklingu.  

Osoba do kontaktu: Agnieszka Pabis, e-mail: agnieszka.pabis@odzyskajsrodowisko.pl, tel.: 789 375 529 

https://www.facebook.com/SzkolneCentrumRecyklingu
https://www.instagram.com/szkolne_centrum_recyklingu/
https://www.instagram.com/rejestruje/
https://szkolnecentrumrecyklingu.pl/

